
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
} ١{اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا (

َقيِّمًا لُِّينِذَر َبْأسًا َشِديدًا ِمن لَُّدْنُه َوُيَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَّـِذيَن َيْعَمُلـوَن   
  . ٢-١:الكهف )َماِآِثيَن ِفيِه َأَبدًا} ٢{نًا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َحَس

  .  ٥٩:النمل) َوَسَلاٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى(
اذا التبست عليكم الفـتن آقطـع الليـل المظلـم فعلـيكم      (  

ومن  -أي مخبر مصدق-مشفع وماحل صادق بالقرآن فانه شافع 
، النـار  فـه سـاقه الـى   لجعله أمامه قاده الى الجنة ومن جعله خ

وهو آتاب فيـه تفصـيل وبيـان     ،يدل على خير سبيل، وهو الدليل
فظـاهره  ، ولـه ظهـر وبطـن   ، وهـو الفصـل لـيس بـالهزل    ، وتحصيل

لـه نجـوم وعلـى    ، ظاهره أنيق وباطنه عميـق ، حكم وباطنه علم
ــوم  ــه نج ــه ، نجوم ــه ، ال تحصــى عجائب ــى غرائب ــابيح ، وال تبل مص

   . )ومنار الحكمة ودليل على المعرفة، الهدى

  أصول الكافي –) J(رسول اهللا            
وتفقهـوا فيـه فانـه    ، وتعلموا القرآن فانـه أحسـن الحـديث   (  

واحســنوا ، واستشــفوا بنــوره فانــه شــفاء الصــدور، ربيــع القلــوب
وان العالم العامل بغير علمـه آالجاهـل   ، تالوته فانه أنفع القصص

، ليــه أعظــمبــل الحجــة ع، الحــائر الــذي ال يســتفيق مــن جهلــه
  . ) وهو عند اهللا ألوم، والحسرة له ألزم

  نهج البالغة –)(أمير المؤمنين علي      
قـــارئ قـــرأ القـــرآن ليســـتدر بـــه الملـــوك : القــراء ثالثـــة (

وقارئ قـرأ القـرآن   ، ويستطيل به على الناس فذلك من أهل النار
قرآن وقارئ قرأ ال، فحفظ حروفه وضيع حدوده فذلك من أهل النار

فهـو يعمـل    -ثـوب يلـبس علـى الـرأس    –فاستتر به تحت برنسـه  
بمحكمه ويـؤمن بمتشـابهه ويقـيم فرائضـه ويحـل حاللـه ويحـرم        
حرامه فهذا ممـن ينقـذه اهللا مـن مضـالت الفـتن وهـو مـن أهـل         

  .  )الجنة ويشفع فيمن يشاء
  خصال الصدوق-)(اإلمام جعفر الصادق     
يــت بنحــو محاضــرات فــي الحــوزة  هــذه بحــوث قرآنيــة ألق   

العلميــة الدينيــة فــي النجــف األشــرف آــان يرجــى منهــا التأمــل 
لعلنا ) ص(العزيز الذي ترآه فينا رسول اهللا  والتفكر في آتاب اهللا

وقـد وقـع االختيـار علـى     ، نتوفق الى العمل به والسير في هداه
ب العبـاد  اآليات المتكفلـة لألخـالق الفاضـلة التـي حـث عليهـا ر      

نحسرت فيـه األخـالق وشـاعت فيـه     ونحن في زمن إ) جل وعال(



نأمــل منــه ســبحانه أن تكــون هــذه ، الرذائــل وضــعف فيــه الــوازع
األوراق تذآرة لمن يحب او تبصـرة لمـن يرغـب فـي العـودة الـى       

إنمـا بعثـت ألتمـم    (( -):ص(األخالق الكريمة وقد قال رسـول اهللا  
فــي مضــى عــدة آتــب  وقــد قــرأت فــي زمــن)) مكــارم األخــالق
أصدق قوًال وأزآـى عمـًال   أجد رت عدة مسالك فلم األخالق وسب

وأحاديـث أهـل بيتـه الكـرام وبعـض      ) ص(من آلمـات رسـول اهللا   
ــابعين لهــم بإحســان فكانــت أحــاديث   ــيهم( همالت  )ســالم اهللا عل

ضيائي ومناري الذي أهتدي بـه فـي ظلمـات العمـى وسـراجي      
ال اهللا تعالى مخاطبـًا رسـول   ق، الذي أحذر به من متاهات الهوى

ــريم  ــزَِّل     ( )ص(الكـ ــا ُنـ ــاِس َمـ ــيَِّن ِللنَّـ ــذِّْآَر ِلُتَبـ ــَك الـ ــا ِإَلْيـ َوَأنَزْلَنـ
َوَمـا َآـاَن ِلُمـْؤِمٍن َوَلـا ُمْؤِمَنـٍة ِإَذا      ( وقـال تعـالى  ، ٤٤:النحـل )ِإَلْيِهْم

ــَرُة ِمــــْن    ــرًا َأن َيُكــــوَن َلُهــــُم اْلِخَيــ ــُه َوَرُســــوُلُه َأْمــ َقَضــــى اللَّــ
   . ٣٦:األحزاب)ْمِرِهْمَأ

ر الصـيام  الطهارة والصـالة وأسـرا   آما عرض الكتاب ألسرار
ســتمدادًا مـن اآليـات المطهـرة ومــن    والحـج وأعمالـه ومناسـكه إ   
جامعـًا لمكـارم األخـالق وأسـرار      آتابـاً الروايات المعصومية فكـان  

العبــادات وفقنــا اهللا جميعــًا للعمــل الصــالح والتخلــق بــأخالق اهللا 
  .ار بأسرار العبادات واالعتب

تـرك   آـم : (وال أقول أني جئت بجديد ولكن آما قال القائل
) ع(آالم اهللا سبحانه وتوصيات أوليائه  آمل أن يكون) األول لآلخر
  . منارًا وقدوة

ِإْن ُأِريــُد ِإالَّ اِإلْصــَالَح َمــا اْســَتَطْعُت َوَمــا َتــْوِفيِقي ِإالَّ ِبالّلــِه  (
  .  ٨٨:هود) َلْيِه ُأِنيُبَعَلْيِه َتَوآَّْلُت َوِإ
  النجف األشرف               
  مين المامقانياأل الشيخ محمد         


